
Statutární  město Ostrava 
mětský obvod Polanka nad Odrou  

1/4 Dodatek č. 1  
           „Místní komunikace lokalita Zámecká (PD+ IČ)“  
 
  

 Dodatek 

Číslo dodatku objednatele:  S00151/2018 
       

Dodatek č. 1 
 
Smluvní strany 
 
Objednatel:                        Zhotovitel: 
Statutární město Ostrava   DOPRAPLAN s.r.o.  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava 9 
IČO:                     00845451  zastoupena: Ing. Dagmar Klajmonovou 
DIČ:                     CZ00845451 (plátce DPH)  funkce: jednatel   
Příjemce/zasílací adresa: 
Městský obvod Polanka nad Odrou 
Adresa: 1. května 330/160 IČO: 05411572 
  Ostrava – Polanka nad Odrou DIČ: CZ05411572 (plátce DPH) 
 725 25 Peněžní ústav: xxxxxxxxxxx 
Zastoupení:         Pavel Bochnia, starosta Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/xxxxx 
IČ:                      00845451  
DIČ:                   CZ00845451 (plátce DPH) Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského Peněžní ústav:     xxxxxxxxxxx                  soudu v Ostravě oddíl C, vložka 67435 
Číslo účtu:            xxxxxxxxxxx/xxxx   
 
 __________________________________________   _________________________________________  
dále též jen objednatel  nebo příkazce   dále též jen zhotovitel  nebo příkazník 
   
 
 
Obsah smlouvy 

čl.I.  
Základní ustanovení 

Smluvní strany se v souladu s částí D čl. V odst. 12. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 
dílo č. S00004/2018 ze dne 31. 01. 2018 (dále jen „smlouva“), kdy předmětem dodatku je požadavek 
objednatele na zkrácení doby přípravy projektu a povolovacího řízení, které bylo prodlouženo 
projednáváním možných úprav vlastnických práv k pozemkům dotčených plánovanou stavbou. Tedy 
ve vztahu k předmětu smlouvy čl. I. odst. 1 písmene a) „Místní komunikace Za Podjezdem“ a písmene 
b) „Chodník ul. Za Podjezdem“, bude projektová dokumentace zpracována a projednána ve společném 
územním a stavebním řízení. Současně budou upraveny termíny předání. 
 

čl. II. 
Předmět  

 
1. V části B článku I. Předmět smlouvy se text odst. 2 písmena A a B nahrazuje textem:  

 
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vypracovat: 

A) Projektovou dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen 
„DÚR+DSP“)  
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Dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební 
zákon“), a souvisejícími předpisy, tj. především dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů případně vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení 
a vydaných podmiňujících pravomocných rozhodnutí tak (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohlo být 
vydáno pravomocné stavební povolení. Součástí dokumentace bude provizorní a trvalé dopravní 
značení odsouhlasené příslušnými orgány. 
 
Zhotovitel zajistí potřebný počet výtisku dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro 
jednání s dotčenými orgány.  DÚR+DSP která bude součástí žádosti o vydání společného územního a 
stavebního povolení, bude předána objednateli ve 2 tištěných vyhotovení včetně dokladové části, 
nejpozději v den oznámení o zahájení stavebního řízení. 
 
DSP bude zhotovitelem předána i v elektronické podobě: 
 
• 1x CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentací v elektronické podobě, a to textovou část ve 
formátu kompatibilní s programem Microsoft WORD, výkresovou část ve formátu pro čtení a zápis 
(*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD 2010 
• 1x CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentací v elektronické podobě, včetně dokladové části, ve 
formátu *.pdf kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader, ev. po dohodě s objednatelem v 
jiném formátu. 
 

2. V části B článku II. Doba plnění se text odst. 2 nahrazuje textem:  
 
Ve vztahu k předmětu plnění dle písmene a) a b) se stanovují níže uvedené termíny: 

 
- koncept bude předán objednateli do 8 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
- DÚR+DSP, která budou součástí žádosti o společné územní a stavební řízení, budou objednateli 

předány v době zahájení řízení, nejpozději do 30. 11. 2018 
- DPS bude objednatel předána do 6 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení 

 

3. V části B článku III. Cena díla se v textu odst. 1 nahrazuje cenová tabulka 1 a 2:  
 
Cena za splnění díla podle čl. I. části B této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

Předmět plnění 
Místní komunikace Za Podjezdem 

Cena bez DPH 
v Kč 

DPH 21% 
v Kč 

Cena  
vč. DPH v Kč 

Projektová dokumentace pro vydání společného 
územního a stavebního povolení (DÚR+DSP) 

153 000,- 32 130,- 185 130,- 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 11 500,- 2 415,- 13.915,- 

Cena celkem  164 500,- 34 545,- 195 045,- 

 

Předmět plnění 
Chodník ul. Za Podjezdem 

Cena bez DPH 
v Kč 

DPH 21% 
v Kč 

Cena  
vč. DPH v Kč 
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Projektová dokumentace pro vydání společného 
územního a stavebního povolení (DÚR+DSP) 

52 000,- 10 920,- 62 920,- 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 10 000,- 2 100,- 12 100,- 

Cena celkem  62 000,- 13 020,- 75 020,- 

 
4. V části C článku II. Doba plnění se text odst. 2 a 3 nahrazuje textem:  
 

Příkazník se zavazuje podat žádost o vydání spojeného územního a stavebního povolení u příslušného 
stavebního úřadu nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro spojené územní a 
stavební povolení příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí 
žádosti. 

 
6. V části C článku IV. Odměna se text odst. 1 nahrazuje textem: 

 
Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:  
 

Předmět plnění  
 

odměna bez 
DPH (Kč) 

DPH 
v Kč 

odměna celkem 
vč. DPH v Kč 

Výkon inženýrské činnosti k DÚR+DSP 
Místní komunikace Za Podjezdem 

17.500,- 3.675,- 21.175,- 

Výkon inženýrské činnosti k DSP+DPS 
Chodník ul. Za Podjezdem 

14.000,- 2.940,- 16.940,- 

Odměna celkem 31.500,- 6.615,- 38.115,- 

 
 
7. V části D článku I. Cenová ujednání se text odst. 1 nahrazuje textem: 
 

Celková cena (cena dle části B čl. III. odst. 1 a odměna dle části C čl. IV. odst. 1 této smlouvy) 
ze závazků ve smlouvě uvedených činí:  
 

Cena za dílo celkem bez DPH 444.200,- Kč 

DPH 93.282,- Kč 

Odměna celkem bez DPH 31.500,- Kč 

DPH 6.615,- Kč 

Celková cena bez DPH 475.700,- Kč 

DPH 99.897,- Kč 

Celková cena včetně DPH 575.597,- Kč 
 
 
8. V části D článku II. Platební podmínky se v odst. 14 pod textem „k části B této smlouvy“  nahrazuje 

první a druhá odrážka textem: 
 
� po předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a podání žádosti pro 

společné územní a stavební povolení v požadovaném rozsahu, vystaví zhotovitel fakturu 
odpovídající tomuto plnění dle ceny stanovené v odst. 1. čl. III. části B této smlouvy 

 

a pod textem „k části C této smlouvy“  se nahrazuje první a druhá odrážka, textem: 
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� za vykonanou inženýrskou činnost k žádosti o spojené územní a stavení řízení vystaví po vydání 

pravomocného územního a stavebního povolení zhotovitel (příkazník) fakturu na částku 
odpovídající tomuto plnění, a to dle odst. 1. čl. IV. části C této smlouvy. 
 

čl. III. 
Závěrečná ujednání  

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu 
usnesením č. 0003/RMOb-Pol/1822/1 ze dne 14. 11. 2018. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do 
registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím  registru smluv. 

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a 
vzájemném vysvětlení jejího obsahu. 

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) a zhotovitel (příkazník) obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy. 

7. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti 

 

 

Za objednatele (p říkazce)  Za zhotovitele (p říkazníka)  
 __________________________________________   _________________________________________  
 
Datum: 19. 11. 2018                                                     Datum:  19. 11. 2018 
 
Místo:  Ostrava                                                             Místo:   Ostrava 
 
 __________________________________________   _________________________________________  
Pavel Bochnia Ing. Dagmar Klajmonová 
starosta městského obvodu jednatel 
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